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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

Ірина КОБИЛЯНСЬКА, Олександр КОБИЛЯНСЬКИЙ  

В статті розглядаються наукові та методичні засади формування у 

майбутніх економістів культури безпеки у фаховій підготовці.  

The article deals with the scientific and methodological foundations for the 

formation of future economists safety culture in professional training.  

  Постановка проблеми. Україна зробила свій цивілізаційний вибір і 

пiдписала угоду про асоцiацiю з Євросоюзом, яка передбачає поглиблену 

економiчну та полiтичну iнтеграцiю на засадах сталого розвитку до 2020 року. 

Перехiд до демократичної i правової держави, ринкової економiки, наближення 

до свiтових тенденцiй економiчного та суспiльного розвитку зумовлює потребу 

в значній модернiзацiї економiчної освiти на сучасному етапi розвитку нашої 

країни. Водночас актуальними залишаються проблеми убезпечення людини та 

суспiльства загалом в умовах зростання техногенної небезпеки виробничого та 

побутового середовища. Через недооцінку чи ігнорування проблем безпеки 

щорічні втрати людства перевищують 10% глобального валового продукту.  

Сучасна структура економіки України не відповідає потребам людини, не 

забезпечує нормальних умов життя. Потреба цiлеспрямованого формування 

культури безпеки пов’язана з активною розробкою та впровадженням нових 

технологiй, дедалi бiльшим техногенним навантаженням на довкiлля та 

людину, появою та поширенням нових видiв небезпек: екологiчних, 

iнформацiйних, релiгiйних, соцiальних, вiйськових тощо. Під час фахової 

пiдготовки у майбутнiх економістів повинна бути сформована мотивації щодо 

посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня 

безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей 

в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Аналіз актуальних досліджень. Поєднання понять «культура» i «безпека» 

вперше було здiйснено Мiжнародним агентством з атомної енергiї (МАГАТЕ) в 

1986 роцi в процесі аналiзу причин i наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй атомнiй 
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електростанцiї [5]. У доповіді МАГАТЕ було визнано, що саме відсутність 

культури безпеки стала однією з причин трагедії. Поступово цей термін почали 

розповсюджувати на усі сфери людської діяльності та застосовувати як до 

окремої людини, так і до суспільства в цілому. У багатьох країнах проблема 

формування культури безпеки стала предметом уваги влади, а державними 

органами з регулювання безпеки вона визнана одним з основних стратегічних 

напрямів їх діяльності. 

Питання формування культури безпеки знайшли відображення у працях 

багатьох закордонних, українських науковців і провідних економістів, зокрема 

Л. Буєвої, Ю. Воробйова, С. Данченка, М. Зорiної, Ю. Iванова,  В. Мельника,    

В. Мошкiна, I. Нємкової, Р. Цалікова.  

Мета статті – дослідження практичних аспектів формування у 

майбутніх фахівців-економістів культури безпеки.  

Виклад основного матеріалу. Людство відповідно до розробленої у 80-х 

роках ХХ століття німецьким вченим У. Беком соціологічної теорії сучасного 

суспільства вступило в нову фазу свого розвитку, яку можна назвати 

«суспільство ризику». Але в Україні при створення безпечних умов життя та 

діяльності людини продовжує використовуватися концепція «абсолютної 

безпеки», яка приваблює своєю гуманністю, але може обернутися трагедією для 

людей, бо забезпечити нульовий ризик у складних системах неможливо з 

огляду на відсутність технічних і економічних передумов для цього.  

Діяльність людини поєднує її біологічну, соціальну і духовно-культурну 

сутність. Вона виникає як засіб перетворення природи у предмети споживання, 

створення культури, засіб задоволення потреб людини. Результат цієї взаємодії 

змінюється в широких межах: від бажаного, позитивного, до катастрофічного, 

який може супроводжуватися загибеллю людей і руйнуванням компонентів 

середовища. Адже, з кожним роком мотивування діяльності дедалі більше 

ускладнюється, зростає роль свободи вибору, оцінювання та особистої 

відповідальності. Об’єктивно існуючі невизначеність, конфліктність, нестача 

інформації на момент оцінювання, прийняття фінансово-економічних рішень, 
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неоднозначність прогнозів, зміни як в оточуючому середовищі, так і в самій 

системі, еволюційні трансформаційні процеси, нестача часу для наукового 

обґрунтування значень економічних і фінансових показників і підтримки 

прийняття відповідних рішень породжують ризик, яким обтяжені всі суб’єкти 

господарювання. 

Формування в молоді свідомого та відповідального ставлення до питань 

особистої та колективної безпеки, набуття вмінь щодо виявлення та оцінки 

потенційних ризиків небезпеки, шляхів попередження та захисту, оперативного 

реагування та ліквідації наслідків прояву небезпек сприятиме кардинальним 

змінам щодо впровадження норм соціальних стандартів життя та безпеки в 

Україні. 

Для встановлення дефiнiцiї «культура безпеки» потрібно проаналiзувати 

поняття «безпека» та «культура». На сьогодні існує велика кількість визначень 

культури. У словнику С. Ожегова культура (від лат. сulture – «обробляти») 

визначається як «сукупність досягнень людства у виробничому, громадському 

та розумовому відношенні; високий рівень чого-небудь, високий розвиток, 

уміння (культура виробництва, фізична культура тощо)» [6, с. 268]. За 

словником іншомовних слів «культура – сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, створених людським суспільством і характеризують певний рівень 

розвитку суспільства, розрізняють матеріальну і духовну культуру; рівень, 

ступінь розвитку, досягнута в якій-небудь галузі знання або діяльності 

(культура праці, культура мови тощо)» [10, с. 266]. Отже, там, де є людина, її 

дiяльнiсть, вiдносини мiж людьми, там i є культура. Матерiальна та духовна 

культура, як i культура в цiлому, передбачають перетворювальну людську 

дiяльнiсть, у результатi якої, з одного боку, створюються цiнностi культури, а з 

iншого, культура сприяє засвоєнню цiнностей, розвитку та формуванню 

особистостi.  

Відповідно, культуру можна представити як поєднання системи знань, 

умінь і навичок, особистісних якостей і системи цінностей. Загальна культура 

реалізується через професійну діяльність особистості, а без високої загальної 
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культури особистості неможливе якісне здійснення професійної діяльності. 

Саме в професійній діяльності кожен працівник прагне проявити себе, досягти 

високих результатів, розвинути свій творчий потенціал. 

На думку М. Брушлинського, «безпека – стан захищеності об’єкта 

захисту, при якому значення всіх ризиків не перевищують їх допустимих 

значень» [1]. Дослідники Є. Желібо та В. Зацарний вважають, що «безпека – це 

ступінь свободи від ризику або ж відсутність неприпустимого ризику, 

пов’язаного з можливістю завдавати будь-якої шкоди життю та здоров’ю 

людини за будь-яких умов існування або збалансований відповідно до 

експертної оцінки стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних 

систем тощо» [2]. У іншому навчальному посібнику Є. Желіби зазначено, що 

«безпека – такий стан будь-якого об’єкта, за якого йому не загрожує небезпека, 

або стан діяльності, за якого з визначеною ймовірністю враховано прояв 

небезпек або ж відсутня надзвичайна небезпека, або збалансований, за 

експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, 

антропогенних систем тощо»  [3].   

Культура безпеки визначається як «рівень розвитку людини і суспільства, 

що характеризується значущістю забезпечення безпеки життєдіяльності в 

системі особистісних і соціальних цінностей, безпечної поведінки в 

повсякденному житті та в умовах небезпечних та надзвичайних ситуацій, 

рівнем захищеності від загроз і небезпек в усіх сферах життєдіяльності» [8]. 

Отже, метою сучасної освіти в галузі розвитку культури безпеки є формування 

відповідно до сучасних вимог компетенцій, знань та вмінь студентів щодо 

визначення загальних закономірностей виникнення і розвитку небезпек, 

надзвичайних ситуацій, оцінки можливого негативного їх впливу на життя і 

здоров’я людей, вибору правильної поведінки для забезпечення як 

індивідуальної безпеки, так і колективу чи соціуму в цілому.  

У природі та суспільстві всі явища взаємопов’язані та взаємообумовлені, 

тобто кожне з них має певні причини і наслідки, тому методологічним 

принципом безпеки життєдіяльності є системний підхід. Основним методом 
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системного підходу є системний аналіз — сукупність методологічних засобів, 

які використовують для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних 

питань, що існують або виникають у системах [7]. 

Кожна система є сукупністю взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють 

між собою з метою досягнення певних цілей. До таких складових належать не 

лише матеріальні об’єкти, а й відносини між ними. Системи мають свої 

властивості, які не характерні для елементів, що її утворюють. Будь-яка система 

є складовою іншої, а окремі елементи її можна розглядати як самостійні 

системи.  

Системнiсть є загальною властивiстю матерiї, формою її iснування; це – 

показник якостi результатiв будь-якої людської дiяльностi, поява проблем в 

дiяльностi є ознакою недостатньої системностi, а вирiшення проблем – 

результатом пiдвищення рiвня системностi. Iдеї системностi набули широкого 

застосування в серединi XIX столiття під час дослiджень таких складних, 

динамiчних об’єктiв, як людське суспiльство та бiологiчний свiт.  

Значний внесок у розробку системного пiдходу як загальної методологiї 

дослiдження внесли фундаментальнi працi зарубіжних i українських учених:    

Р. Акоффа, В. Афанасьєва, Л. фон Берталанфi, I. Блауберга, О. Богданова,        

В. Кiнга, В. Кузьмiна, Ешбi У. Роса, В. Садовського, Р. Саймона, Ф. Темникова, 

В. Тюхтiна, А. Уємова, Ю. Урманцева, Дж. Форрестера, Ю. Черняка, Е. Юдiна, 

С. Янга та iнших.  

Нинi є значна кiлькiсть рiзноманiтних визначень поняття «система». 

Численнi намагання встановити деяке стандартне значення цього поняття, поки 

що не дали успiху, що викликано рiзноманiтнiстю дослiджень, у межах яких 

воно використовується. Зокрема, у словнику С. Ожегова пропонуються такі 

трактування поняття «система» – це: «1) певний порядок в розташуванні та 

зв’язку чого-небудь, в діях; 2) форма організації чого-небудь; 3) щось ціле, що є 

єдністю частин, які закономірно розташовані та знаходяться в взаємному 

зв’язку; 4) сукупність організацій, однорідних за своїми завданнями, або 

установ, об’єднаних в одне ціле [6, с. 624]. А у словнику іншомовних слів 
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зазначено, що «система – 1) безліч закономірно пов’язаних один з одним 

елементів (предметів, явищ, поглядів, знань тощо), що представляє собою певне 

цілісне утворення, єдність; 2) порядок, обумовлений планомірним, правильним 

розташуванням частин у певному зв’язку, суворою послідовністю дій; 3) 

форма, спосіб улаштування, організація чого-небудь тощо» [10, с. 459].  

Ґрунтовний аналiз рiзних визначень поняття «система» зроблений               

В. Садовским. Загальним для них є те, що система представляється як безлiч 

взаємозалежних елементiв, що утворюють стiйку єднiсть i цiлiснiсть, що 

володiють iнтегральними властивостями та закономiрностями [9, с. 3].  

Використання системного підходу забезпечує послiдовне формування та 

постiйне вдосконалення культури безпеки на iндивiдуальному, колективному та 

суспiльному рiвнях (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель формування культури безпеки 
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Дослідники Ю. Воробйов, М. Зорiна, Р. Цаліков визначають такi складовi 

елементи культури безпеки: на iндивiдуальному рiвнi – свiтогляд, норми 

поведiнки, iндивiдуальнi цiнностi i пiдготовленiсть кожної людини в галузi 

безпеки життєдiяльностi; на колективному – корпоративнi цiнностi, професiйну 

етику та мораль, пiдготовленiсть персоналу у галузi безпеки; на суспiльному – 

традицiї безпечної поведiнки, суспiльнi цiнностi, пiдготовленiсть усього 

населення [4, 11]. 

Вiдповiдними методами i засобами, що вирiшують питання формування 

культури безпеки життєдiяльностi на всiх рiвнях, є: на iндивiдуальному рiвнi – 

сiмейне виховання, навчання i виховання протягом життя в процесі вивчення 

дисциплін циклу безпеки життєдiяльностi у школах, вищих навчальних 

закладах, підвищенні кваліфікації тощо, а також у громадських рухах; на 

колективному – розвиток системи корпоративних цiнностей, професiйної етики 

та моралi, пiдготовку персоналу потенцiйно небезпечних та iнших об’єктiв; на 

суспiльно-державному – розвиток загальнонацiональної iдеологiї безпеки, 

нормативно-правової бази, удосконалення науково-технiчної дiяльностi в галузi 

управлiння ризиками, соцiальну рекламу з питань безпеки [11]. 

Важливу роль у формуванні культури безпеки вiдiграють заходи з 

розробки та реалiзацiї державної полiтики в галузi забезпечення безпеки 

життєдiяльностi. До особливостей такої полiтики належать: активна реалiзацiя 

загальнодержавних i регiональних програм, спрямованих на запобiгання 

надзвичайних ситуацiй i ліквідацію їх наслiдкiв; надання нацiонального 

характеру державнiй полiтицi в сферi безпеки, залучення до формування 

ідеології безпеки на державному рівні всіх громадян, громадських органiзацiй i 

суспiльства в цiлому; розвиток ринкового моніторингу безпеки та розширення 

комплексу товарiв, які убезпечують людину; вдосконалення страхових 

механiзмiв зниження ризикiв як складових культури безпеки [11].  

Оскільки культура безпеки за своєю сутнiстю є складовою культури 

органiзацiї, яка поєднує в собi загальнi цiнностi, пiдходи й зразки поведiнки, 

спосiб ведення справ, що визначає особливий характер цiєї органiзацiї (рис. 2). 
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У розроблених МАГАТЕ рекомендацiях визначено, що полiпшення стану 

безпеки на колективному рiвнi (на пiдприємствi, в органiзацiї) здiйснюється в 

три етапи: використання пристроїв та систем високоякiсного технiчного 

контролю, розробка комплексної системи управлiння безпекою в органiзацiї та 

залучення бiльшої частини персоналу до активної та повсякденної роботи з 

пiдвищення рiвня безпеки [5].  

 

Ринок 
Культура 

безпеки 

Система 

управлiння 

Iндивiдуальний рiвень 

 

Суспiльний 

рiвень 

Залучення бiльшостi персоналу на всiх рiвнях 

органiзацiї в активну та повсякденну роботу з 
пiдвищення рiвня безпеки: 

• прiоритетнiсть питань безпеки для керiвництва 

органiзацiї, 
• безумовне дотримання вимог iнструкцiй з охорони 

працi, 

• обов’язковий аналiз безпеки перед виконанням робiт, 

• розвинута комунiкативна культура, 

• критичне ставлення до небезпеки, 

• iнновацiйне мислення. 

 

Розробка комплексної системи управлiння безпекою в 

органiзацiї 

Використання пристроїв та систем високоякiсного 

технiчного контролю 
I етап 

III етап 

II етап 
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          Рис. 2. Модель формування культури безпеки на колективному рiвнi ( на 

пiдприємствi, в органiзацiї) 

Розробленими в Українi нормативно-правовими актами з безпеки 

життєдiяльностi передбачено, в основному, реалiзацiю в органiзацiях другого 
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етапу полiпшення стану безпеки, якого досягають завдяки зусиллям 

працiвникiв, що за професiйними обов’язками займаються питаннями безпеки 

(рис. 2). Такий стан речей знайшов своє відображення і в типовій навчальній 

програмі нормативної дисциплiни «Безпеки життєдiяльностi», метою вивчення 

якої є набуття майбутнiм фахiвцем лише здатностi орiєнтуватися в основних 

нормативно-правових актах, методах i системах забезпечення техногенної 

безпеки, знань органiзацiйно-правових заходiв з колективної й особистої 

безпеки тощо, а не набути навичок практичного вдосконалення існуючої в 

організації системи безпеки та впровадження сучасних засобів убезпечення 

кожного працівника. 

Ефективна реалiзацiя третього етапу передбачає формування в майбутнiх 

фахiвцiв-економiстів розумiння, що належного рiвня безпеки можна досягти 

завдяки постiйному вдосконаленню системи безпеки організації кожним 

працiвником. Для ефективної реалiзацiї цього етапу на пiдприємствi, в сучасній 

органiзацiї потрібно впровадження таких аспектів культури безпеки: 

прiоритетнiсть питань безпеки для керiвництва органiзацiї, безумовне 

дотримання всіма працівниками вимог iнструкцiй з охорони працi, 

обов’язковий попередній аналiз заходів безпеки перед виконанням будь-яких 

робiт, розвинута комунiкативна культура, критичне ставлення до небезпеки й 

iнновацiйне мислення [5]. 

Висновки. У сучасних умовах посилення інтеграційних процесів України 

з Європейським Союзом, впровадження європейської системи неперервної 

освіти формування у студентів вищих навчальних закладах культури безпеки 

потребує широкого використання сучасних освітніх та інформаційних 

технологій. Процес формування культури безпеки у майбутніх фахівців 

економічних спеціальностей повинен здійснюватися також за умови 

використання сучасної нормативно-правової бази з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці Європейського Союзу, що буде сприяти 

підвищенню конкурентності фахівців-економістів на сучасному ринку праці.  
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